
1      
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PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa – 14. 6. 2020 

1. nedeľa po Sv. Trojici 

15.30 h – Nešporné SB – ÚTP 

18.00 h – Večerné SB – Chrám 

Pondelok – 15. 6. 2020 

17.00 h – Stretnutie spevokolu – 

Fara 

Štvrtok – 18. 6. 2020 

18.00 h – Večerné SB  - Chrám 

Piatok – 19. 6. 2020 

17.00 h – ml. mládež – Fara 

Nedeľa – 21. 6. 2020 

2. nedeľa po Sv. Trojici 

09.00 h – SB nad 60 rokov - Chrám 

09.30 h – SB - Kojatice 

10.30 h – SB do 60 rokov  - Chrám 

10.30 h – Detská besiedka - Fara 

11.00 h – SB - Janov 

18.00 h – Večerné SB – Chrám 

 

      Služby Božie o 9.00 hod. v Prešove 

budú stále vyhradené pre seniorov nad 

60 rokov. 

      Služby Božie o 10.30 hod. sú určené 

pre ľudí do 60 rokov. Prosíme vás, aby 

ste to rešpektovali. 

 

 

 

Ježiš hovorí svojim učeníkom: Kto vás počúva, mňa počúva;  

a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.                                        L 10, 16 

OZNAMY 

▪ Dňa 7. 6. 2020 bola pokrstená 

dcéra Ema rodičom Dušanovi 

Lipovskému a Zuzane r. Kužilovej 

V nádeji vzkriesenia a večného života sme 

sa rozlúčili: 

▪ 8.6.2020 s bratom Františkom 

Švantnerom, 89 rokov 

▪ 11.6.2020 s bratom Tomášom 

Semaničom, 34 rokov 

 

 

Cirkevný príspevok, milodary a pravidelné 

mesačné príspevky môžete poukázať aj na účet: 

SK91 0900 0000 0000 9628 9004 

 

Výška cirkevného príspevku na kalendárny 

rok je 15 € za dospelého člena cirkevného 

zboru a 10 € za člena cirkevného zboru do 

konfirmácie. 

 Pri platení cez účet uveďte prosím do správy 

pre prijímateľa: meno, priezvisko, adresu 

a tiež uveďte účel platby (ofera, milodar, 

cirk. príspevok). 

 

 

 

 

http://www.patmos.sk/


 

CP – Cirk. príspevok, CZC – Cirkevno-zborové ciele, DTF – Domáci tlač. fond, CHB – Chrám Boží 
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MILODARY 

 

▪ Rodina Lipovská pri krste dcéry Emy z vďačnosti obetuje 100,- € na CZC. 

▪ Bohuznáma sestra pri nedožitých 100-tých narodeninách zosnulého otca obetuje 

50,-€ na CZC a 10,- € na DTF. 

▪ Sestra Margita Sabolová pri životnom jubileu 92 rokov obetuje 60,- € na CHB. 

▪ Bohuznáma sestra pri životnom jubileu obetuje na CZC 30,- €.   

▪ Bohuznáma sestra prosí Pána Boha o ochranu a uzdravenie svojej mamky po 

ťažkej operácii a obetuje 30,- € na CZC. 

▪ Rodina Semaničová pri poslednej rozlúčke s drahým synom Tomášom obetuje 

na CZC 50,- €. 

▪ Bohuznámy brat pri príležitosti dožitia dôchodkového veku ďakuje Pánu Bohu 

za doterajšiu milosť a požehnanie. Do ďalšej etapy života prosí o Božie 

požehnanie a vedenie pre seba, manželku a deti s partnermi aj vnuka Vincenta 

a obetuje na CZC 100,- €. 

▪ Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za Jeho požehnanie a milosť a porúča sa 

do Jeho ochrany aj v budúcnosti a obetuje na CZC 50,- € a DTF 10,- €. 

▪ Bohuznámi manželia pri platení CP ďakujú Pánu Bohu za všetko požehnanie, 

milosť a vedenie a obetujú na CZC 100,-€  a DTF 15,- €. 

▪ Bohuznáma sestra pri dožití 85 rokov a spomienke pri 15. výročí manželovej 

smrti a 2. výročí úmrtia sestry ďakuje za doterajší život a prosí Pána Boha 

o milosrdenstvo do ďalších dní života a obetuje na CZC 100,- a DTF 15,- €. 

▪ Sestra Alžbeta Pálová z Kojatíc sa z Božej milosti dožíva 90 rokov. Pri tejto 

príležitosti obetuje na CZC 50,- € a fíliu Kojatice 50,- €. 

▪ Ofery zo SB 7. 6. 2020 (Pamiatka posvätenia chrámu) sú podľa vokátora určené 

pre zb. farára Mgr. Ondreja Koča. 

 

Darcom za prinesené milodary a ofery úprimne ďakujeme. 
 

“Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo 

ochotného darcu miluje Boh.“  2K 9,7  
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